
 

 

Zarządzenie Nr 93/2011/DSOZ 

Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniach Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia dotyczących określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w poszczególnych rodzajach świadczeń wynikających z wejścia w życie 

przepisów ustawy o działalności leczniczej  

Na podstawie art.102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 

poz. 1027 z późn. zm.1) w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń 

zmianie ulega wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz 

z załącznikami do umowy takimi jak: „Harmonogram–zasoby”, „Plan rzeczowo-

finansowy” i „Wykaz podwykonawców”, w następującym zakresie: 

1) we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zarządzenia zmianie ulega 

komparycja umowy w części dotyczącej strony umowy nazwanej 

„Świadczeniodawcą”, przyjmując następujące brzmienie: 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 

1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, 
poz. 918, Nr 92, poz. 753, Nr 118, poz. 989, Nr 178, poz. 1374, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, 
oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125, poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 
857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257 poz. 1725, 
oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 122, poz. 696, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 73, poz. 390, 
Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016 i Nr 45, Nr 235. 
 



 

 

„a 

………..................................................................................................................................................... 

(świadczeniodawca w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z zm.) 

 

w ramach wykonywanej działalności przez 

…………………..………………..………………………………………………………………………………..., 

(przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego albo inny podmiot udzielający świadczeń) 

reprezentowanym przez  

.........................................................................., zwanym dalej “Świadczeniodawcą”; 

2) we wzorze załącznika „Harmonogram-zasoby”, w części dotyczącej objaśnień 

w odniesieniu do kodów resortowych dodaje się objaśnienie w następującym 

brzmieniu:  

„ kody nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 

2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów 

opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, 

poz. 1797 z późn. zm.) obowiązującego do dnia wejścia w życie aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), jednak 

nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy albo kody 

nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego w wyniku 

realizacji upoważnienia ustawowego określonego w art. 105 ust. 5 tej 

ustawy.”; 

3) we wzorze załącznika do umowy „Plan rzeczowo-finansowy” zmianie ulega 

nagłówek, który przyjmuje następujące brzmienie: 

„ 

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał. nr… do umowy nr ………………………..   
rodzaj  świadczeń:                                                       wersja ……  

Nr dokumentu 
(aneksu) 
wprowadzającego 
:……….. 
OW NFZ 

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ 

  

Nazwa świadczeniodawcy w 
rozumieniu ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych 

  

Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu 
leczniczego albo innego podmiotu 
udzielającego świadczeń 

  

„ ; 



 

 

 

4)  wzór załącznika do umowy „Wykaz podwykonawców” otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. 

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu 

Zdrowia do wprowadzenia zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów 

zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami. 

 

§ 3. 

Przepisy zarządzenia stosuje się do umów obowiązujących w roku 2012 i latach 

następnych.  

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Prezes  

Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

Jacek Paszkiewicz 

 
 

 
 


